
ANEXA Nr. 5

1 euro  = 4.7511 lei

Nr. 
crt Obiectul  plăţii Termenul de plată

Cuantumul  
actualizat  

(lei)

Cuantumul 
(euro)

Înregistrarea cererii în Registrul 
naţional al cererilor depuse:

odată cu depunerea 
cererii

a) pentru primul desen/model 143 30
b) pentru fiecare desen/model 
suplimentar 48 10

Publicarea desenului sau 
modelului:

o lună de la 
depunerea cererii

a) pentru fiecare figură, în spaţiu 
standard (6 X 6 cm), alb-negru 95 20

b) pentru fiecare figură, în spaţiu 
standard (6X6 cm), în culori 475 100

c) pentru elementele caracteristice 
(maximum 30 de cuvinte) 48 10

3 Amânarea publicării odată cu depunerea 
cererii 95 20

4 Invocarea priorităţii
3 luni de la depunerea
cererii de invocare a
priorităţii

95 20

Examinarea cererii de înregistrare o lună de la publicarea 
cererii

a) pentru primul desen/model 238 50
b) pentru fiecare desen/model 
suplimentar 48 10

Eliberarea certificatului de 
înregistrare:

o lună de la 
comunicarea hotărîrii 
de admitere

a) pentru 1-20 desene/modele 95 20
b) pentru 21-50 desene/modele 143 30
c) pentru 51-100 desene/modele 238 50

Menţinerea în vigoare a 
certificatului de înregistrare, pentru 
fiecare perioada de protecţie de 5 
ani

o lună de la
comunicarea hotărârii
de admitere pentru
prima perioada de
protecţie de 5 ani,
respectiv până la
începerea următoarei
perioade de protecţie
de 5 ani

a) pentru1-20 desene/modele 475 100
b) pentru 21-50 desene/modele 594 125
c) pentru 51-100 desene/modele 713 150
Eliberarea certificatului de 
reînnoire

odată cu depunerea 
cererii - -

a) pentru1-20 desene/modele 95 20
b) pentru 21-50 desene/modele 119 25
c) pentru 51-100 desene/modele 143 30
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Nr. 
crt Obiectul  plăţii Termenul de plată

Cuantumul  
actualizat  

(lei)

Cuantumul 
(euro)

Reînnoirea certificatului de 
înregistrare pentru fiecare perioadă 
de 5 ani

până la începerea 
următoarei  perioade 
de protecţie

a) pentru 1-20 desene/modele 475 100
b) pentru 21-50 desene/modele 594 125
c) pentru 51-100 desene/modele 713 150

10 Eliberarea certificatului de 
prioritate 143 30

11 Examinarea unei contestaţii 713 150

12 Examinarea unei opoziţii la 
înregistrarea desenului/modelului 143 30

13 Revalidarea certificatului de 
înregistrare a desenului/modelului 475 100

Înregistrarea de modificări în 
situaţia juridică a cererii sau a 
certificatului de înregistrare:
a) transmitere de drepturi 143 30
b) modificări cu privire la numele, 
denumirea sau adresa 
solicitantului/titularului şi 
mandatarului

48 10

c) rezilierea actelor de la lit. a) 48 10

15
Eliberare de acte, adeverinţe, 
duplicate, copii certificate, extras 
din registru

odată cu înregistrarea 
solicitării 48 10

Transmiterea cererii internaţionale 
de înregistrare/reînnoire de la 
O.S.I.M. la O.M.P.I.

odată cu cererea

a) pentru primul model 380 80
b) pentru modelele următoare 95 20

17
Prelungirea termenului prevăzut de 
regulament cu o perioadă de 30 de 
zile

odată cu cererea 48 10
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